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  ليست انرژي چك

  كاهش و بهبود مصرف انرژي :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

 مصرف انرژيپايش  1
 بار بررسي كنتور برق، حداقل ماهي يك       
  انرژينصب كنتور در هر واحد براي پايش ميزان مصرف       
 هاي مصرف انرژي براي واحدهاي سازمان محاسبة هزينه       
 هاي پرمصرف انرژي شناسايي فعاليت       
 هاي پرمصرف انرژي در سازمان مشخص كردن مكان       

 جلوگيري از اتالف انرژي 2
 ها و سيستم تهويه كننده نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات، شامل گرم        
  و تعويض مرتب فيلترهاي سيستم تهويهتميز كردن       
 كنترل هر چه بيشتر مصرف آب گرم       
 نصب هواده بر روي شيرهاي آب براي كاهش مصرف آب گرم        
 بندي بادوام براي به حداقل رساندن اتالف حرارت و منابع هاي عايق انتخاب سيستم       
 اتالف انرژيهاي آب گرم براي كاهش  بندي لوله بررسي عايق        

  همچنين از گرم يا . (ريزي كنند هايي كه قادر باشند حداقل و حداكثر دما را برنامه انتخاب ترموستات
       .)ها توسط كاركنان جلوگيري شود سرد كردن افراطي اتاق

 ها تهويهها و  كننده ها براي به حداقل رساندن مصرف انرژي توسط گرم پرهيز از بازگذاشتن در و پنجره       
 هاي خالي در حداقل ميزان  خاموش كردن تهوية هوا و تنظيم گرماي داخلي اتاق       

  به وسيلة سايبان، پرده، (ها از نور آفتاب براي محدود كردن استفاده از سيستم سرمايشي  حفظ پنجره
       ...)كركره، حفاظ، صفحات بازتابندة گرما و 

 كردن اتالف انرژي نصب درهاي گردان براي محدود       
 هاي دوجداره نصب شيشه       
 تعمير يا تعويض تجهيزات معيوب با وسايل پربازده و مقرون به صرفه       
 ريزي و مديريت منطق كنترلي در حركت آسانسورها برنامه        
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 ) احياء انرژي(بازيابي انرژي  3
  منظور گرم كردن آببازيابي حرارت توليد شده توسط واحدهاي سرماساز به       
 هاي بسته  نصب حلقه)closed loops( براي بازيابي و استفادة مجدد از بخار       

 سيستم روشنايي 4
 هاي مختلف طي روز بررسي روشنايي و رصد كردن مدت زمان روشن بودن چراغ       

  وات و يك  60فلورسنت، يك المپ (هاي پرمصرف  مصرف، به ويژه در مكان هاي كم استفاده از المپ
       .)كند وات انرژي مصرف مي 11مصرف  المپ كم

  ها، راهروها،  پله هاي بهداشتي، راه سرويس(ژه  هاي وي نصب تايمر و سنسورهاي حركتي در موقعيت
       ...)ها و  پاركينگ

   هايي را كه  چراغاستفاده از برچسب يا كد رنگي به طوري كه قادر باشيد تنها (كدگذاري كليدهاي برق
       .)نياز داريد روشن كنيد

  هاي بيروني تنها در شب روشن است  كاهش روشنايي عمومي در طي روز و اطمينان از اين كه چراغ
       )توانيد از صفحات فتوالكتريك يا پيل نوري استفاده كنيد براي مثال شما مي(

 صورت  امكاندر (هاي مصنوعي  استفاده از نور طبيعي به جاي چراغ(       
 بازآرايي محل كار براي استفادة بهينه از نور طبيعي       

  هاي مغناطيسي، به طور خودكار زماني كه  كارت(هاي خالي خاموش است  كه چراغ اتاق اطمينان از اين
        .)كند ها را قطع مي كند جريان برق چراغ فرد اتاق را ترك مي

 استفاده از انرژي خورشيدي       
 تجهيزات اداري 5
 هاي اداري مطابق با دستورالعمل توليدكننده  عمل كردن ماشين        

  تواند  دستگاه كپي در حالت آماده به كار مي(شود  ها نمي اي از آن خاموش كردن وسايل زماني كه استفاده
       .)كند را مصرف نمايد اي كه در وضعيت فعال استفاده مي از انرژي% 80معادل بيش از 

 درحالت آماده به كار ... هاي كپي و  قرار ندادن چاپگرها، دستگاه)standby (       

   درحالت آماده به كار (دقيقه  30پرهيز از روشن گذاشتن كامپيوترها در زمان استراحت طوالني و بيش از
       .)وات مصرف دارد 95يك كامپيوتر 

   ضمناً (دقيقه  10در صورت عدم نياز بيش از پرهيز از روشن گذاشتن صفحه نمايش كامپيوتر
        .)سيورها مصرف انرژي كمتري از حالت عادي ندارند اسكرين

  در صورت امكان(استفاده از پرينترها به صورت مشترك(       
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 آبدارخانه/ آشپزخانه  6
  ترك عادت(پرهيز از روشن گذاشتن وسايل آشپزخانه تا صبح (        

   درجه  5افزايش بيش از (آشپزخانه، در زمان نصب يا تغيير محل يخچال و فريزر توجه به دماي
       .)درصدي مصرف انرژي را براي فريزر در پي دارد 30گرادي دماي اتاق، افزايش  سانتي

 خاموش كردن وسايلي كه مورد نياز نيستند .       
 استفاده از ظروف آشپزي كه قطرشان با اجاق گاز متناسب و سازگار است .       

   دار، تنها  جوشيدن يك ليتر آب در ظرف پوشش(گذاشتن درب ظروفي كه در حال پخت غذا هستند
       .)از انرژي مورد نياز ظروف بدون در را نياز دارد% 25

 بازكردن درب يخچال و فريزر تنها در مواقع ضروري       
 فراست نيستند آنتي. (سازند اي يخچال و فريزرهايي كه يخ زدايي دوره يخ(.       
 خنك كردن غذا قبل از قرار دادن در داخل يخچال يا فريزر        
 همدما كردن غذاي داخل يخچال يا فريزر با محيط قبل از داغ كردن آن       
 استفادهساز  بعد از هر بار  چاي/ جوش خاموش كردن قهوه       
 جوشاندن آب متناسب با ميزان مصرف       
 تنظيم دماي آب طبق نياز آشپزخانه و شستشو       

   كارگيري ماشين  به جاي آن پر كردن سينك ظرفشويي و به(نَشُستن ظروف در زير جريان آب
       .) ظرفشويي تنها زماني كه ظرفيت آن تكميل است

 )هايي كه داراي مهمانسرا هستند سازمانبراي (الندري / خانه  رختشوي 7
 پركردن ماشين لباسشويي تا آخرين حد ظرفيت       
 استفاده از دماي پايين براي شستشو       
  انتخاب ماشين لباسشويي با سرعت باال براي كوتاه كردن زمان خشك كردن       
 خشك كردن ها و در نهايت افزايش زمان كن پرهيز از بيش از حد پر كردن خشك       

  ها به طور ممتد استفاده شوند تا در نهايت از اتالف گرما  كن ريزي شستشو به طوري كه خشك برنامه
       . جلوگيري شود

 مصرف ريزي براي استفاده طي ساعات كم برنامه       
 سازي فرهنگ 8
 جنبش خاموش كردن       
 كاهش مصرف انرژيو دعوت به ه ينستفاده بهآموزش كاركنان براي ا       
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  ليست آب چك

  آبكاهش و بهبود مصرف  :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

  ف آبمصرپايش 1
  بار ، حداقل ماهي يككنتور آببررسي        
  آبنصب كنتور در هر واحد براي پايش ميزان مصرف        
 براي واحدهاي سازمان آبهاي مصرف  محاسبة هزينه        
 هايي كه مصرف آب بااليي دارند شناسايي فعاليت .        
 هايي كه مصرف آب بااليي دارند مشخص كردن مكان .        

 آبجلوگيري از اتالف 2

  
تنظيم كننده جريان، سنسورهاي جريان آب، فلكه (نصب دستگاه ذخيره آب در مكان مناسب 

         ...)هاي بسته شدن خودكار، توالتهايي با حجم سيفون كم و 

 تاكيد و آموزش( اجتناب از بازگذاشتن شيرآب در مواقع ضروري(        
 اجتناب از شستشو با فشار زياد و شلنگ        
 كشي جهت جلوگيري از نشتي بررسي مرتب تجهيزات لوله        
  ديده هاي آب آسيب تعمير لولهبرنامة منظم تعويض واشرهاي معيوب و        

 هاي بهداشتيسرويس 3

  
ليتر در دقيقه به  20، روي سردوش براي كاهش مصرف از )رگوالتور(كنندة جريان  نصب تنظيم

        ) جويي آب صرفه% 40(ليتر در دقيقه،  12

  
توجهي باز ماند، بعد از  به طوري كه اگر شير آب از روي بي) خودكار(دار  نصب شيرهاي زمان

        . مدتي به طور خودكار بسته شود

  
از مصرف % 30بيش از (استفاده از فالش تانك دو زمانه يا تغيير شناور فالش تانك تك زمانه 

        .)جويي شود تواند صرفه كل آب سازمان از اين طريق مي

 آبدارخانه /آشپزخانه 4
 تنظيم جريان آب مطابق با نوع شستشو        
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 رها نكردن جريان آب شستشو يا آبكشي        
 جهت كوتاه كردن زمان شستشو(ها در ظرفشويي  خيساندن ظروف كثيف قبل از قراردادن آن(        
 شستشورساني دفعات  ها با حداكثر ظرفيت جهت به حداقل پركردن ظرفشويي        
 بازنكردن يخ غذا در آب و قرار دادن آن در معرض هوا        

 فضاي سبز/باغچه 5
 انتخاب گياهاني كه با اقليم و بارندگي منطقه سازگار است .        
 شود هايي كه به سرعت خشك مي پرهيز از ايجاد باغچه .        
  تبخير و جلوگيري از سوختن گياهانآبياري در صبح زود يا ديرهنگام شب، براي محدود كردن        
 ها، و  اي ريشه پاش ريز، آبياري قطره آب(پاشي و جانمايي تجهيزات  نصب سيستم خودكار آب(...        
  تعبية شيب جهت نفوذ آب به خاك بدون فرسايش آن        

  
شده است ها و سبزيجات استفاده  استفادة مجدد از آبي كه در آشپزخانه براي شستشوي ميوه

        }سيستم حلقه بسته{براي آبياري 

 آوري آب باران براي آبياري جمع        
  نصب سيستم حلقه بسته)closed loops( براي بازيابي و استفادة مجدد از آب        
  
 : نكته

 متر مكعب در سال 1/ ليتر در ساعت  0,1/ چكه شير آب -
 مترمكعب در سال 5/  ليتر در ساعت  0,5/ چكه هاي اتفاقي/ چكه آب  -
 مترمكعب در سال 15/ ليتر در ساعت 1,5/ چكه هاي سريع/ چكه آب  -
 مترمكعب در سال 90/ ليتر در ساعت3/ شيرفلكه سيفون توالت/ چكه آب  -
 مترمكعب در سال 90/ ليتر در ساعت 10/ نشت آب  -
 مترمكعب در سال 250/ ليتر در ساعت 30/ نشت جدي شيرفلكه سيفون توالت -
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  ليست پسماند چك

  مجدد و بازيافت پسماند ، استفادةكاهش :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

  مميزي پسماندسيستم مديريت و 1
 پسماند شناخت منابع مهم توليدكنندة        
  پسماندتعيين كميت و تركيب        
 منابع تلف شده( هاي هر واحد تعيين هزينة زباله(        
  ها مورد رسيدگي، نگهداري و دفع تمام زباله(انطباق با قانون(         
 رعايت استانداردهاي مديريتي و زيست محيطي        
 خطرناك براي جداسازي هاي شناسايي زباله        
  زباله گيري دقيق هايي جهت اندازه روشداشتن        
 زباله سازي بندي كمينه اولويت         
  دفتر سبزخط مشي تمركز بر كاهش زباله در         

 زبالهكاهش 2
 زباله كمي جهت كاهش گذاري هدف        
 بندي كاهش زباله برنامة زمان        
 سفارش مواد مطابق با نياز سازمان در به حداقل رساندن پسماند        
  تعمير تجهيزات در اولويت نسبت به تعويض آننگهداري و        
 ها صحيح در افزايش طول عمر آن انتخاب محصوالت پايدار و استفادة        
 استفاده از محصوالت قابل تعويض به جاي انواع دورريختني        
 بندي كردن استفاده از محصوالت بسته محدود        
  هاي ويژه زباله در جلسات كاري و مراسماتخاذ رويكردهاي نوين براي كاهش توليد        
 }پالستيكي و كاغذي(هاي يكبار مصرف  استفاده نكردن از ليوان({        
 هاي نوين در بازاريابي  استفاده از روش        
 بندي را دارند خريد موادي كه حداقل بسته .        
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 كم كيفيت هاي سازي خريد با پرهيز از سفارش بهينه        
 گيرند هاي خود را پس مي بندي اولويت دادن به فروشندگاني كه بسته .        
 هاي نوين كاهش زباله روش بررسي و مطالعة        

 تفكيك زباله 3
 تفكيك كاغذ        
 تفكيك شيشه        
 هاي پالستيكي تفكيك بطري        
 هاي فلزي تفكيك قوطي        
  خوراكي(تفكيك پسماندهاي آلي(        
  پسماندهاي خطرناك(تفكيك ساير پسماندها(        
 بررسي مرتب تفكيك پسماند        
  انواع پسماندساماندهي فضاي كار جهت تفكيك        
  تشخيص ظروف از روي رنگ، برچسب يا عالمت(pictogram) براي انواع مختلف پسماند        

  
كاغذ، مقوا، پالستيك، فلزات، (كنندگان  به بازيافت هاي تفكيك شده زبالهبررسي امكان فروش 

        )شيشه، پسماند آلي

 دريافت پسماندهاي تفكيك شده ارزيابي پيمانكاران        
 غيرقابل بازيافتهايپسماند 4

  
مطابق با (مجدد با بكارگيري روشهاي مناسب  قابل بازيافت و استفادة غير هايدفع پسماند

        )قوانين موجود

 خطر براي جلوگيري از آلودگي و براي تسهيل كار خطرناك از بي هايتفكيك پسماند        
 خطرناك هايدر نظر گرفتن احتياط الزم براي دفع پسماند        
 پسماندهاي خانگيها به همراه  دور نيانداختن باتري        

  آبدارخانه/آشپزخانه 5
  خريداري شده است كه قبالًبررسي تاريخ انقضاء مواد غذايي و استفاده از مواد خوراكي .        
 شدني در دماي مناسب اطمينان از شرايط نگهداري مواد تازه و فاسد        
  به بنيادهاي خيريه و (هدية غذاهاي اضافي براي جلوگيري از دور ريختن(...        
 و يا امور خيريهمدارس غذا به اضافه يا هديه كودسازي و        
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انواع خاص ضايعات در انبار پسماند، جهت بهسازي، بسته بندي و نصب ظروف ويژه براي 

        جداسازي

  
عنوان غذاي ه ها ب كود يا استفاده از آن آوري پسماند آلي، به طور جداگانه به منظور تهية جمع

        حيوانات

  
و  )كند ميكيلوگرم سوخت نفتي را ذخيره  100بازيافت يك تن شيشه، (ي ا هاي پت و شيشه بازيافت بطري

         )قلع و آلومينيوم(فلزي  هاي بندي ها و بسته قوطيهمچنين 

  
ها و  ها براي جلوگيري از مسدود شدن لوله روغن به داخل سينك ظرفشويي يا توالت عدم تخلية

        اختالل در سيستم فاضالب 

 ها ضايعات مايع در ظروف مناسب و دفع صحيح آن ذخيرة        
 بار مصرف ظروف غذايي يك زا نكردن استفاده        

  
تواند بدون لطمه  كه مي) ...، كيك، آبميوه و ، مربامانند كره(سهمية انفرادي كاهش استفاده از 
        .به بهداشت باشد

 غذا پرس براي افراد كم يمنهاي غذايي  امكان ارائة وعده        
 كاهش اثرات زيست محيطي 6
  درك امكان تعريف بومي از پردازش ضايعات        
 نسوزاندن زباله در فضاي بيروني، پراكنده نكردن آنها در طبيعت و يا دفع كردن آنها        
 انتخاب محصوالتي كه حداقل آلودگي و حداكثر پايداري را دارند        
 جايگزيني ظروف يكبار مصرف گياهي با انواع پالستيكي و كاغذي آن        

  
بازيافت وسايل برقي و الكترونيكي و اهداء وسائل غير الزم كه هنوز قابل استفاده هستند به 

        جوامع محلي

       اقدامات فرهنگي 7
        آموزش كاركنان و پيمانكاران 
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  ليست خريد چك

  ترمصرف بهتر، خريد سبز :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

 عمومي 1
  غيرضروري خريدپرهيز از (خريد مايحتاج ضروري(        
 خريد اينترنتي        
  ارزيابي پيمانكاران        
  براي كاهش آلودگي ناشي از حمل و نقل(خريد محصوالت محلي(        
 خريد محصوالت قابل بازيافت        
 خريد محصوالت قابل تعمير        
 خريد محصوالت بازيافتي        
  داراي نشان(خريد محصوالت سبز(        
  پذير زيست تجزيه(خريد محصوالت سازگار با محيط زيست(        
 هاي اداري  خط مشي خريد دستگاه        
  استفاده از محصوالت و تجهيزات سازمان        
 در نظرگرفتن ميزان مصرف آب و انرژي هنگام خريد تجهيزات        
  پرهيز از خريد محصوالت يكبار مصرف        

 
كرده و با عودت را اجرا ) وري سبز بهره( معيارهاي راندمان كه قبالً پيمانكارانيشناسايي و انتخاب 

        .ها و استفاده از مواد آن موافق است بندي بسته

 
عنوان ذخيره كننده ه جايگزيني جايگاه كاغذ توالت در مكانهاي شستشو با دمنده هاي هواي داغ ب

         انرژي

 ها آن شوند به جاي خريدن تجهيزاتي كه به ندرت در سازمان استفاده مي اجارة        
  ها مجدد از آن هاي قابل شارژ جهت استفادة كادميوم مناسب براي باتري و باتريخريد جيوه و         

  آبدارخانه/شپزخانهآ 2
 انتخاب محصوالت آلي         
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 ها و سبزيجات فصلي انتخاب ميوه        

  
هاي  بندي دهنده با بسته استفاده از محصوالت تازه با مقدار كم يا بدون مواد افزودني نگهدارنده و رنگ

        كوچك

 كره، مربا، كيك، آبميوه، آب معدني( هاي بزرگ به جاي اقسام يك نفره خريدن بسته(        
 مجهز كردن آشپزخانه به تجهيزات پربازده انرژي        
 رسان و مواد آسيب هايي با حداقل آلودگي كننده انتخاب پاك        

 )هستند آنهايي كه دارايسازمان(الندري/خانهختشوير 3

  
مصرف % 23ذخيره كننده حداقل (انرژي  Aهايي با كالس  خانه به ماشين مجهز كردن رختشوي

        ترين ميزان مصرف آب هاي لباسشويي با پايين و ماشين) انرژي

 كننده تفاده از مواد شوينده داراي سفيدپرهيز از اسBleach )فسفات، )  محصوالت كلرEDTA ،NTA ،.       
 گياهي از مواد شويندة استفاده        
 است )گراد سانتي درجة 30(ين يي كه حاوي مواد فعال در دماي پايها استفاده از شوينده .        
  ضروري آبآلودگي غيرپيروي از ميزان پيشنهاد شده براي جلوگيري از        
  انتخاب محصوالت خشك شده پاك كننده با حداقل آلودگي        

 
هاي  آويزها و جايگزيني پوشش كنيد، برگرداندن رخت خشك كار مي كنندة با پاك اگر به طور معمول

        اي يا كاغذي هاي پارچه حفاظتي پالستيكي با پوشش

 مبلمان و تجهيزات اداري 4
 نبوده و عمدتاً قابل بازيافت است اي كه به آساني دورريختني استفاده از اثاثيه .        

  صورت امكان خريد محصوالت با برچسب  از چوب غيربومي ساخته شده و دراي كه  پرهيز از اثاثيه
FSC       

 ها و بهينه سازي مصرف آنها بندي كردن صابون و شامپو براي كاهش بسته نصب جايگاه قابل پر        
 استفاده از كاغذهاي توالت قابل بازيافت        
 غليظ دوستدار سالمت و محيط زيست كنندة انتخاب مواد پاك        
 ها در تميزكاري كننده پرهيز از استفاده از ضدعفوني        
 عودت داد تامين كنندهكه بتوان به  ر جوهر قابل استفاده مجدد،خريدن كارتريج و تون .        
  كنندهيافت، يا كاغذهاي فاقد مواد سفيدفيبرهاي قابل باز% 50خريدن كاغذ با حداقل        
 تبلندمدين و داشتن تركيبات قابل بازيافت و طول عمر ده از تجهيزاتي با مصرف انرژي پاياستفا        
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 هاي قابل شارژ استفاده از باتري        
 فضاي سبز/باغ 5
 استفاده از كودهاي آلي يا بيولوژيكي و محصوالت باغي        
 هاي گياهي بومي  كاشت گونه        

  )هستندشركت تعاونيهايي كه دارايسازمان(فروشگاه  6
 هاي دوستدار محيط زيست روش ها به فروش محصوالت ساخته شده با تشويق فروشگاه        

  
هاي گياهي يا جانوري حفاظت شده يا در معرض خطر  ساخته شده از گونه ممنوعيت فروش وسايل

        انقراض

  اقدامات فرهنگي 7
  درگير نمودن كاركنان در انتخاب محصوالت سبز        
 سازي كاركنان آگاه        
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  ليست تداركات چك

  وارسي ذخاير، مديريت و كنترل :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

  تحويل گرفتن كاال 1
 به سازمانشده بندي محصوالت تحويل داده  بررسي بسته        
 دنها آسيب نديده باش بستهكه محتويات  بررسي اين.        
 كاالهاي خسارت ديده به پشتيبان  برگرداندن        

 انبارمديريت 2
 ساماندهي سيستماتيك انبار        

  
استقرار مقررات انبار طبق دستورالعمل تهيه شده توسط پشتيبان يا هر كسي كه روي برچسب، 

        . نام برده شده است

 سازي آسيب نديده باشند كه طي ذخيره لحاظ اينها از  بندي بررسي بسته.        
 فروش هاي عمده بندي حفاظت انبار و فروشگاه تهية برنامة زمان        
  به روز رساني ليست مواد ذخيره شده        
 مستندسازي سوء مديريت يا مشكالت انبار        

 و پر خطرمواد شيميايي 3
 گرفته شدهبندي محصوالت تحويل  بررسي بسته         
  در مكان مشخص، حفاظت شده و ايمن) به ويژه خطرناك(نگهداري تمام مواد شيميايي        
  دستورالعمل نگهداري يا مصرف{رعايت دستورالعمل تهيه شده توسط شركت سازنده{        
 گذاري مواد پر خطر برچسب         
 هاي مشابه فعل و انفعال داشته باشند توانند در مكان سازي موادي كه مي پرهيز از ذخيره .        
 دماي مناسب، تهويه و (اي  اطمينان از وضعيت ذخاير نگهداري شده براي اجتناب از هر حادثه(...        
  اشتعالاجتناب از در معرض آفتاب يا هر سطح گرم ديگري قرار گرفتن محصوالت قابل        
 ها محدود كردن دسترسي به مواد پر خطر و كنترل استفاده از آن        

  ضايعات و نشت 4
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 مواد در مواقع لزوم ا استفاده از تجهيزات مناسب ذخيرةاجتناب از حوادث و آلودگي ب        
  بستن درب و شيرها جهت كاهش نشتي        

 اقدامات فرهنگي 5
  بكارگيري استاندارد و قوانين تعيين شدهآموزش كاركنان جهت        
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  كاغذليست  چك

  كاغذكاهش و بهبود مصرف  :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

  ي ميزان مصرف كاغذشناساي 1
  مصرف كاغذ به صورت ماهيانه در واحدهابررسي        
 ماهيانه صورته محاسبه ميزان مصرف كاغذ ب        
 ارزيابي پيمانكاران خريد كاغذ         

 بهبود سيستم مصرف كاغذ 2
 كاغذي دو روه از استفاد        
  استفاده از گزينه چاپ از دوطرف دستگاه كپي و پرينتر        
 تغيير تنظيمات در كامپيوتر(هاي كاغذ  كاهش حاشيه(        
 در حد امكان( پرينت كاغذيجاي ه پوينت در جلسات باستفاده از پاور(        
 هاي الكترونيك كاهش پرينت اسناد و جايگزيني تا حد امكان با نسخه        
 دريافت بر روي كامپيوتر( هاي دريافتي پرينت نكردن فكس(        
 ها هاي آن يادگيري و استفاده از قابليت( كپي و پرينت هاي صحيح از دستگاه استفادة(        
  كاغذدفتر بدون        
 كاغذهاي محرمانه  سيستم انهدام        
 استفاده از قسمتهاي سفيد كاغذ استفاده شده        

 
هاي سفيد  تعريف مسئوليت براي كاركنان خدماتي جهت تهيه كاغذ يادداشت از قسمت{

        }هاي فراغت كاغذهاي استفاده شده در زمان

  استفاده از كاغذ بازيافتي        
  محدود كردن استفاده از كپي و پرينت رنگي        
  تامين كنندهعودت تونر و كارتريج جوهر چاپگرها و دستگاه كپي به        
 اقدامات فرهنگي 3

        هاي كاهش مصرف  آموزش روش 



 دفتر كار سبز

2 
 

  



 دفتر كار سبز

1 
 

  حمل و نقلليست  چك

  آلودگي هوا مصرف انرژي و استفادة مؤثر از وسائل نقليه و كاهش :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

 مديريت حمل و نقل 1
  انتصاب فردي براي هماهنگي و (تعهد مديريت (...        
  بررسي رفت و آمد پرسنل        
  ايجاد نظام تشويق كاركنان        

  سرويس گروهی  تر هاي بزرگ هاي مسافرتي محل كار در سازمان استفاده از برنامه
 کارکنان

      

 ت نصب تابلو اعالنا       
 های با تخفيف مسافرت       
  نقد برای محل پارک ماشينپول         
 های ليزينگ و اجاره طرح       
 کنندگان از دوچرخه های استفاده گروه       
 حذف سفرهای غيرضروری       

 
کنفرانس،  تله(استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

به جای جلسات حضوری ..) ويدئو کنفرانس، چت و 
 نيازمند سفرهای کاری

      

  سفرهای کاریتجميع       
 مصرف استفاده از خودروهای کم       
 استفاده از خودروهای ديزلی       
 استفاده از خودروهای هيبريدی       

 الکتريکی، (های پاک  استفاده از خودروهای با سوخت
 ...)گازسوز، سوخت زيستی، هيدروژنی و 

      

 استفاده از قطار به جای هواپيما       
  استفاده از آژانس را برای مواقع ضروریتضمين امکان       
  ی به کارکنانحمل و نقل عمومسيستم اطالعات ارائة      
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  با هم روي كاركنان)Carpooling(        

  
آرام و بدون شتاب، خاموش كردن در ترافيك و پشت چراغ قرمز، رعايت (سبك رانندگي سبز 

        .)متفاوت استهاي بهينه با توجه به نوع اتومبيل   سرعت

 استفاده از دوچرخه      
 ايمنی و محافظت شده  پارکينگ دوچرخه       

 امکانات ديگری که مورد نياز است ( تتغيير امکانا
       )ها است ها و رختکن دوش

  تان را در خانه بگذاريد ماشين«روز کمپين«      
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  ليست صدا چك

  سالمت كاركنان :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

  پايش ميزان صدا 1
 صوت و ثبت آن شدتگيري  اندازه        
  سروصدا هاي پر صوت در مكان شدتبازرسي تغييرات        

 ايجاد صداهاي مزاحمجلوگيري از 2
  عملياتي و اداريكاهش صدا در سطوح مختلف        
 ها بر روي صداي پايين تنظيم صداي زنگ تلفن        
 صدا و جديد هاي بي دار با نمونه جايگزيني كامپيوترهاي قديمي فن        
  صحبت كردن با صداي آرام        
 ورود به دفترهاي همراه به هنگام  صدا كردن تلفن قانون بي        
 هاي ديگر كاهش ارتعاشات نصب عايق صوتي و روش        

  
كه حداقل مزاحمت را براي كاركنان و اطرافيان  هايي هاي پر سروصدا در زمان انجام فعاليت
        . داشته باشد

 استفاده از پارتيشن براي جداسازي محل كار همكاران        
 توافقها در ساعات مورد  پذيرش محموله         

  
بندي شده يا جاي ديگري از سازمان و  هاي عايق سروصدا به مكان هاي پر جابجايي ماشين

        اطراف آن 

  فاظت از كاركنانح 3
 اطالع دادن به كاركنان از اثرات دراز مدت سالمتي تحت تأثير آلودگي صوتي        
  گوشآماده سازي كاركنان در معرض اصوات بلند براي حفظ سالمت        
  نمايش پوسترهايي در معرض ديد كاركنان جهت ارتقاء آگاهي آنان        
  

  سطح آرامش صوتي بايد در سازمان ها برقرار شود 4طبق ضوابط اروپا، 
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حد باال/حد مناسب/حد پائين  نوع فضا

dBA 
 راهروها
  اتاق كار

  )شب هنگام(ها  اتاق
  )طي روز(ها  اتاق

35/40/45 
35/40/45  
25/30/35  
30/35/40  
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  ليست هوا چك

  كاهش و بهبود مصرف انرژي :هدف
  مصداق  زمان اجرا مسئول  اقدامات همپوشاني

 پايش كيفيت هوا 1
 ها ها يا كاهش اثرات آن كننده و حذف آن شناسايي منابع آلوده        

  كيفيت هواي داخلي 2
 كه سيگار كشيدن در آن ممنوع است هايي تعيين مكان .        
 هايي مخصوص سيگار كشيدن تعيين مكان        
 دكنن هايي كه از گازهاي محرك استفاده نمي انتخاب اسپري .        

  
در فضاي بسته : مانند(العمل استفاده از مواد شوينده گذاري دربارة دستور اطمينان از برچسب

        )...، و بخارها استنشاق نشودنگهداري نشود، 

  استفاده از محصوالتي كه عاري از حالل هستند براي جلوگيري از انتشار تركيبات فرار        
 پذير تجزيه كنندة استفاده از مواد پاك        
 تواند باعث افزايش سميت شود واكنش بين مواد مي( با هم كننده عدم اختالط مواد پاك (.        
 خاموش كردن موتورهاي وسائط نقليه از فروشندگان، هنگام تحويل اجناس درخواست        

 كيفيت هواي بيروني دفتر 3
 هاي بخار و تجهيزات سرماساز  بررسي مرتب و نگهداري از ديگ        
 تعويض مرتب فيلتر تجهيزات تهويه هوا        
 هاي قديمي با سوخت نفتي و يا انواع گازسوز  جايگزيني كوره        

  
، بررسي محفظة هوا و )تهوية هوا، يخچال و فريزرها(تنظيم ليستي از كلية تجهيزات سرماساز 

        .   كه باعث تخريب اليه ازن مي شودCFC كاهش يا از بين بردن مواد سرمازاي

 كنترل نشتي درسيستمهاي سرماساز        

  
هالوژنها (استفاده از كپسولهاي آتش نشان و سيستم مهار آتش كه خالي از مواد هالوژنه است 

        ) مخرب اليه ازن هستند

  زامواد آلرژي 4
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نگهداشتن (مطمئن شدن از اينكه شبكه آب گرم و مخازن آب گرم به خوبي نگهداري مي شوند 

        )درجه سانتي گراد 55دما، حداقل در 

 پاكسازي مخازن و شيرهاي آب در زمان بسته بودن ممتد سيستم        
  پاكسازي مكانهاي كپك زده با سفيد كننده و تهويه آنها جهت كاهش رطوبت        
  با محدود كردن استفاده از فرش، قاليچه و آويزهاي ديواري ) ليسه(جلوگيري از رشد كرم        
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